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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Динамічне зростання фінансового ринку 

обумовлює формування і розвиток процесу фінансового посередництва як 

комплексного явища в зв’язку з ускладненням інвестиційної складової 

більшості секторів економіки. Однією з форм фінансового посередництва є 

діяльність інституційних інвесторів, функціональним завданням яких є, перш 

за все, забезпечення клієнтів фінансовими продуктами і послугами з більшим 

ступенем ефективності, ніж безпосередня участь таких клієнтів в операціях 

фінансового ринку без залучення послуг фінансових посередників. Сучасна 

вітчизняна нормативно-правова база законодавчо не закріплює визначення 

поняття інституціональних інвесторів в силу відсутності єдиного 

універсального підходу до змісту питання про інституційних інвесторів. У 

той час як система інституційних інвесторів, що включає форми і види 

фінансових взаємозв’язків, а також принципи і механізм їх взаємодії, клієнтів 

інституціональних інвесторів і державних структур, органічно вливається в 

існуючий ринковий простір, сприяючи розвитку колективних інвестицій. 

У розвинених країнах і країнах усього світу соціальне забезпечення 

починає набирати більш вагому роль, прямо або побічно зачіпаючи одне з 

першочергових завдань будь-якої економіки - підтримку і примноження 

добробуту суспільства. Одночасно з цим, постійно видозмінюються і 

розвиваються економічні процеси, що виводять завдання регулювання 

системи соціального забезпечення на більш складний рівень. 

Відповідно виникає потреба постійної оптимізації та доведення 

вищевказаного громадського механізму до такого стану, який був би здатний 

відповідати відповідним критеріям. Пенсійна система, представлена 

державними та недержавними пенсійними інститутами, виступає в якості 

основного елемента соціального забезпечення, зоною відповідальності якого 

є формування комфортного фінансового становища громадян в похилому 

віці. Сьогодні ефективність системи недержавного забезпечення і 
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недержавних пенсійних фондів, зокрема піддається широкій критиці, що 

тягне за собою необхідність актуалізації та можливе переосмислення 

існуючої теоретичної бази. 

З переходом до ринкової економіки виникла необхідність пошуку 

адекватних їй форм соціального забезпечення. Особливе значення для країни 

має вибір нової доктрини організації пенсійної системи, покликаної вирішити 

проблеми соціальної захищеності та гідного рівня життя пенсіонерів. 

Важливою складовою цієї доктрини є створення та розвиток недержавних 

пенсійних фондів, здатних, як показує досвід зарубіжних країн, на основі 

накопичувальних механізмів організувати недержавне пенсійне 

забезпечення, обов’язкове пенсійне страхування та професійне пенсійне 

страхування. 

 У країнах з розвинутою економікою пенсійні фонди є активними 

учасниками фінансових ринків. Роль недержавних пенсійних фондів у цій 

частині їх діяльності разом з іншими колективними інвесторами полягає в 

залученні довгострокових інвестицій у соціальну сферу країни, а також у 

стабілізації фінансових ринків. Тому з досвіду країн з розвинутою 

економікою та високим рівнем соціального захисту можна зробити висновок, 

що від подальшого розвитку всіх форм програмного інвестування, у тому 

числі пенсійних фондів, багато в чому залежить поліпшення стану 

вітчизняної економіки та соціального захисту. Збільшення залучення коштів 

в економіку створить умови для соціально-економічного зростання, що, у 

свою чергу, приведе до кращого наповнення державного бюджету та 

поліпшення фінансування соціальних програм. 

 У минулому столітті спостерігався активний розвиток недержавних 

пенсійних фондів, на базі яких сформувався національний ринок пенсійних 

послуг. Поступово відбулося зростання їх фінансових резервів і кількості 

учасників. Проте досі недержавне пенсійне забезпечення не посіло 

належного місця в національній пенсійній системі й поки що не справляє 

значного впливу на сукупні розміри пенсій працівників. Існує цілий ряд 
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факторів, що стримують розвиток системи недержавних пенсійних фондів. 

Очевидна й недосконалість державної політики щодо недержавних пенсійних 

фондів.  

Потрібен пошук шляхів активізації діяльності НПФ та створення 

найбільш сприятливих умов для їх зростання. Це передбачає вирішення 

широкого кола проблем, що стосуються як організаційних аспектів та 

правового регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів, так і 

фінансової політики, пов’язаної з формуванням інвестиційного портфеля та 

управлінням ризиками в поточній і тривалій перспективі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам розвитку 

діяльності недержавних пенсійних фондів присвячені роботи таких 

вітчизняних та зарубіжних авторів: О. В. Бачинської, А. В. Головченко, Н. О. 

Горовець, І. О. Доценко, Т. М. Завори, Є. А. Мамія, П. А. Новгородова, Н. В. 

Орлової та ін. Проте досліджувана тема в літературі представлена 

фрагментарно, досліджені тільки окремі аспекти діяльності НПФ, недостатня 

увага приділена оцінці ефективності діяльності НПФ як учасників 

фінансового ринку. 

Комплекс зазначених проблем в сфері вдосконалення діяльності 

недержавних пенсійних фондів як інституційних інвесторів, зумовив не 

тільки актуальність і важливість даної роботи, але і її мету і основні 

завдання. 

Мета дослідження. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні 

напрямів вдосконалення діяльності недержавних пенсійних фондів як 

інституційних інвесторів. 

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні основні 

завдання: 

- розкрити сутність поняття «недержавний пенсійний фонд», його 

властивості та функції; 

- вивчити інформаційне забезпечення діяльності недержавних 

пенсійних фондів як учасників фінансового ринку; 
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- здійснити критичну оцінку наукових публікацій з проблематики 

діяльності недержавних пенсійних фондів як учасників фінансового ринку; 

- розглянути методику та інструментарій аналізу діяльності 

недержавних пенсійних фондів як учасників фінансового ринку; 

- проаналізувати показники діяльності недержавних пенсійних фондів 

на фінансовому ринку в Україні; 

- оцінити результати діяльності Корпоративного недержавного 

пенсійного фонду на фінансовому ринку; 

- висвітлити зарубіжний досвід функціонування недержавних 

пенсійних фондів та можливості його імплементації в Україні; 

- обгрунтувати напрями вдосконалення діяльності недержавних 

пенсійних фондів як інституційних інвесторів. 

Предмет дослідження. Предметом дослідження є економічні 

відносини у грошовій формі, що виникають у процесі діяльності 

недержавних пенсійних фондів. 

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є діяльність недержавних 

пенсійних фондів на фінансовому ринку України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження 

послужили методи порівняльного аналізу, угруповання, класифікації, 

системного підходу на основі зіставлення і порівняння теоретичного і 

практичного матеріалу, а також економіко-статистичні, табличні і графічні 

методи, що дозволили сформулювати обґрунтовані і достовірні висновки. 

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження є 

наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, монографічна та періодична 

література, нормативно-правові акти України, звіти Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, офіційні 

дані Державної служби статистики України, звітність НПФ, власні аналітичні 

розрахунки, ресурси Інтернету, матеріали звітів і доповідей вітчизняних і 

зарубіжних рейтингових агентств, міжнародних фінансових інститутів, 
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дослідження незалежних аналітичних організацій та дані, зібрані особисто 

автором в процесі проведення досліджень. 

Структура роботи. За структурою магістерська дипломна роботи 

складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку 

використаних джерел. 
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